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  زور برچهه دموکراسی ب
  

برای اينکه اذھان عامه .   قوه و تجاوز متوصل ميشودامپرياليسم غرب برای تحقق بخشيدن اھداف استعماری خود به

بفريبد و کوتاه نظران را به سمت خود بکشاند، استعمار قولۀ دموکراسی و حقوق بشر را ميکشد و حقوق زن را را 

ه اگر نپذيريد، ب. ما برای شما دموکراسی مياوريم"استعمار برای مردم تحت سيطره ميگويد .  ھم به آن عالوه ميکند

  ."  زور انرا بر شما تحميل ميکنيم

.  داده است"  دموکراسی"ل جای خود را به ترويج  به اصطالح اح" اشاعۀ تمدن  "شيوۀ استعماری کالسيک

امپرياليسم در آغاز سعی ميکند .  و تحميل زور و فشار است"  سياست قوه"شاخص عمده در ھر دو نوع استعمار، 

 دريافت و مقاومت ديد، رع و نرمش بر ديگران غلبه کند، اما وقتيکه ناکامی خود را در پياده کردن اين روشبا تضکه 

ارائه " منطقی"امپرياليسم برای تجاوز بر سرزمين ھای مورد نظر، توجيۀ .  متوصل به خشونت و تجاوز ميشود

 اين مثال ند بھترين نمونه ھایافغانستان و عراق ميتوان.  ميکند و عملکرد ضد بشری خود را موجه جلوه ميدھد

اگر دموکراسی را بر .  ھانۀ امريکا برای تجاوز بر اين  دو کشور بوددو ب"  حقوق بشر"و " دموکراسی.  "دنباش

مبنای بينش غرب تعريف نمائيم، درينصورت آنرا بايست حکومت مردم دانست که بر پايه ھای اننتخابات آزاد، يک 

ميتواند تحقق اين حالت زمانی .  قانون اساسی حامی حقوق افراد جامعه و تفکيک قوای ثالثۀ دولت استوار خواھد بود

 مطالب، داشت اين بادر نظر.  مين شود، کشور مستقل باشد و اجانب دستور صادر نکنندبد که حاکميت ملی تأيا

خلق .   دو كشور باشدني آزاد مردم اۀ ارادني مبتواندي به افغانستان و عراق نمی صادرتی و دموكراسیانتخابات تقلب

 است كه طبق ی ھمان كسی واقعی انقالباي دموكرات و كي.  یلي و تحمیدي باشد نه تقلی بومدي بایاسي سستميھر س

 دي ھشتاد باھۀ  را در دی و پرچمیما عملكرد ناخلفان خلق.  عمل كند  كشور خودی و اجتماعی اقتصاد،یاسي سطيشرا

 یاستعمار حاكم ی كشور  ھایاسيسسات سؤ مدي و تقلگراني از دتي كه  چطور تبعميديما د.  مي بخاطر بسپارشيھم

 ی نظامورشياز نگاه ماھيت، .   مردم ماستري كه تا امروز دامنگوردآبار ه بما  را در  جامعه اني پای بی ھابتيمص
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 انتخابات ،یكائينوع امر" یدموكراس" به اصطالح ليتحم.  ستي بر افغانستان نی و ناتو كمتر از تجاوز شوروكايامر

 ی ملتي ھوی برادي تھدني بزرگترشود،ي مدهي نامیكائينچه كه امر صدور ھر آتي و در نھارنگيپر از مكر و ن

 .گردديافغانستان محسوب م

  ھا تيكانت آنرا جمھور( ھا ی  اظھار داشت كه دموكراس١٨ اواخر قرن ی عصر روشنگری آلمانلسوفيامانوئل كانت ف

 دي كانت را تائی ادعایل الملنيط ب روابی ھایوريممكن است ت.  زترندي انواع حكومات صلح آمري نسبت به سا)دينام

كه و يا نتوانست پيش بينی کند  دانستي نمنراي اتاما كان.  شوندي داخل جنگ نمگريكدي ھا با یكند كه دموكراس

 یمي عظاتي و مرتكب جناكنندي می مورد نظر لشكركشی به كشور ھای دموكراسجي تروۀ  ھا به بھانیدموكراس

 تلخ تي واقعني ایاي گوني التیكاي و امرقاي افرا،ي آسی بر كشور ھای غربی كشور ھای در پیتجاوزات پ.  گردنديم

ون نگھدارند، مصساخته  تا مردم خود را از گزند دشمنان خود كنندي می ھا سعی دموكراسكهيدر آوان.   استیخيتار

  نبوده است كه یال ضد بشر ھا، شكنجه ھا و اعمی حرمتیچه ب.   مردم جھان ندارندري سااتي به حی احترامنيكمتر

ع ي ندارد كه فجای لزومنجايدر.   استافتهي مردم جھان ارتكاب نري ساهي  عل"متمدن" ی ھایاز جانب دموكراس

  . مي در دور جھان ذكر كنی ای آی سی مخفی زندان ھاري بگرام و ساب،ي در ابوغرگري را بار ددي سفنينمتمد

نام دفاع از ه  بیاتحاد شورو.   شودلي تجاوزگر تبدكي به تواندي ممي رژتي و نوعیلوژئودي ھر نظام صرف نظر از ا

خود را به كشتار ه  متعلق بري غی ھاني سرزمی دموكراسميم تعاي از حقوق بشر و تينام حماه  بكاي و امرسمياليسوس

 را ھم  و گروه ھائی ادالكن ھنوز افر.   نداردی فرقتسي ھا در آشوھودي كردند كه از محل سوختاندن لي تبدیگاه ھائ

 زوزه كشد،ي كه ھر روز ھزار تن از ھموطنان ما را به آتش م" یكائي نوع امریدموكراس"دفاع از  ی كه براميابييم

 پرچمی با پيروان و -اينجاست که مردم عذاب ديدۀ ما به اتحاد نا مقدس و ضد ملی ميھن فروشان خلقی.  دھنديسر م

     .  ورندکالسيک بر ميخحاميان استعمار 

 استعمال ی وجه حامچي به ھكند،ي مدي مواقع تائی را در بعضی نظامۀ كه استفاده از قو"جنگ عادالنه" كي كالسیوريت

باز . ٢حق دفاع از خود، .  ا.  ابدي مقي تطبتيجنگ عادالنه در سه ساحه قابل.  ستي نی دموكراسجي ترویقوه برا

ه  بی استفاده از قوه ھرگز شامل دموكراسۀ سه ساحنيا.  تمجازا.  ٣  و ) كشوركيخاك ( از دست رفته تيگرفتن ملك

حقوق .   كنندي ملي تحمرحمانهيافغانستان و عراق  ب بر مردم در حال  حاضر انيكائي امركهيزي چشود،يزور برچه نم

 نوع كي بلكه تسي حقوق بشر نی اما دموكراسداند،ي حقوق بشر  مجاز متي الدول استفاده از قوه را غرض حمانيب

 كه یاتيجنا.  ميكني حقوق بشر باشد، الكن در عمل عكس آنرا تجربه می حامدي  بایدموكراس.  طرز حكومت  است

ه  جوامع بني و افراد قانون شكن و جنگ ساالر اكاي امرتي مورد حمایاكنون در عراق و افغانستان از جانب نظام ھا

  .  كشدي می وارداتی ھایدموكراسۀ بر مفكور ی خط بطالن حتشود،ي انجام مینام دموكراس

 مناقشه كرد نيدور انداخت، چنه  اولش بۀ او را بعد از ختم دوركاي  سكرتر جنرال اسبق ملل متحد كه امریبتروس غال

 اني  مستي شدن ھم باکيتبلكه  دموكرا.  ابدي جامعه تحقق كي كه صرف در داخل ستي نیزي چیدموكراس": كه 

 مي تصمشود،ي مكي در مجموع دموكراتی المللني جامعه بكهيزمانتا .  ردي صورت گی المللنيدر سطح بكشور ھا و دول 

 نظر ني  ھم". ھمه جوامع دارد تا موازنه برقرار گرددیندگي نما تي ضرورت به شمولی المللنيسسات بؤ در میريگ

 بزرگ یقدرت ھا.  ل متحد نداد سكرتر جنرال ملی اش برایدي كاندی بود كه فرصت دوم را برایبتروس غال
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 ۀ منافع كشور صادر كنندديباھا  كشور ري به سایصدور دموكراس.   و بسخواھندي خود می را برایاسدموكر

 ی برای تفاوتكند،ي خلق مطرهي جوامع تحت سی برای ھائبتي چه مصی صدور دموكراسنكهيا.   كندنيمأ را تیدموكراس

  .      ندارد"كيدموكرات" نيمتجاوز

     

   


